
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 557 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r. 

WNIOSEK o przyznanie  

dodatku mieszkaniowego 

 URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział Spraw Lokalowych 
wpłynęło dnia:   ...............................................  

nr sprawy: SL.824.  ....................................  

Załączniki:  ........   podpis:  ........................   

 

PESEL:                                     

Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość  
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL):  

1. Wnioskodawca  ...........................................................................................................................................................................  
( imię i nazwisko) 

2. Adres zamieszkania  ................................................................................................................................................................  

3. Nazwa i adres zarządcy budynku (lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny 1)  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:  ......................................................................................  

5. Powierzchnia użytkowa lokalu:  .............................  
w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni  ..........................  
b) powierzchnia zajmowana w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu  ...........................  

6. Liczba osób niepełnosprawnych:  ........................  

a) poruszających się na wózku inwalidzkim    ...........  
b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  .......................................  

7. Techniczne wyposażenie lokalu: 

 a) sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie ...................................................  a) jest  b) brak2  
 b) sposób ogrzewania wody: centralna instalacja ciepłej wody ................................  a) jest  b) brak2  
 c) instalacja gazu przewodowego .......................................................................................  a) jest   b) brak2  

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym 
 ............................................................ 

9. Dochody członków gospodarstwa domowego  .....................................................................................................  

10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc:  ............................................................  

Punkty: 2-5, 7 i 10 wniosku potwierdza zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny1 

 ...............................................................................................................  
(data i podpis zarządcy /osoby uprawnionej)

 .............................................................................................  
(data i podpis wnioskodawcy) 

 ...............................................................................................  
(podpis przyjmującego) 

1  Pod pojęciem innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny zgodnie z art. 7 ust. 7 b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o dodatkach mieszkaniowych rozumie się w szczególności właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza samoistnego.  
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)  
4 Zgodnie z art. 7 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w celu weryfikacji i danych zawartych we 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających te informacje i dane, a osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których 
mowa, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.  
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